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Abstrakt 

”Förskollärare ska ansvara för att alla barn får reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens 

innehåll” (Skolverket, 2016:12). Så står det skrivet i förskolans läroplan, vilket alla svenska 

förskolor är ålagda att följa. Men hur det praktiskt ska ske är upp till varje förskola och 

förskollärares tolkning. Vi valde därför att undersöka hur förskollärare arbetar för att 

möjliggöra att alla barn får inflytande i verksamheten. Som metod för att samla in data användes 

kvalitativa intervjuer, för att kunna utröna mönster, skillnader och likheter mellan de 

intervjuades problematisering av ämnesområdet. Totalt intervjuades fyra aktiva förskollärare. 

Förskollärarna i studien lyfter en ganska samlad bild över vilka förutsättningar som behövs för 

att möjliggöra att alla barn får inflytande i förskolan. Svårigheterna som förskollärarna påtalar 

skiljer sig desto mer. Alla förskollärare konstaterar att graden av inflytande kan skilja sig mellan 

barn, men att förskollärarna är medvetna om denna problematik och arbetar för att alla barn ska 

ges möjlighet att få inflytande i verksamheten. 

 

 

Nyckelord: inflytande, förskola, demokrati, alla barn. 
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Inledning 
Förskolan i Sverige är ordnad som en samhällsinstitution och ska planeras utifrån förskolans 

läroplan LpFö98/16 (Skolverket, 2016). Däri står det skrivet att förskolan vilar på demokratins 

grund, att barnen ska få känna och uppleva vad demokrati innebär samt att förskolan ska 

förmedla och förankra de demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) skriver att förskolan har ett demokratiuppdrag som 

innebär att en av förskollärarens uppgifter är att utbilda och fostra barn till demokratiska 

samhällsmedborgare. Demokratiuppdraget är ett komplext uppdrag som förskollärarna själva 

måste tyda och omvandla från teori till den egna praktiken. Förskolans läroplan poängterar att 

”förskolläraren ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll” (Skolverket, 2016:12). Men hur detta ska gå till lämnas helt över till 

den enskilda förskolan och förskollärarens tolkning. Förskollärarens syn på barn och barndom 

är viktiga faktorer för hur förskolläraren tar sig an demokratiuppdraget och arbetar med det 

tillsammans med barngrupp och kollegor. Vilka egenskaper och förmågor som bör förmedlas 

för att främja att barnen, nu och i framtiden, utvecklas som samhällsmedborgare ligger på 

förskolläraren att avgöra (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). 

Svensk förskola har sen 1980-talet tagit pedagogisk inspiration från Italien, mer specifikt från 

staden Reggio Emilia. Förskolläraren Loris Malaguzzi och stadens kvinnorörelse utformade 

efter andra världskriget en pedagogik filosofi i ett försök att ”vaccinera” samhället från 

antidemokratiska rörelser. Reggio Emilia-filosofin har från start verkat för demokrati genom 

att försöka fostra de kommande generationerna i demokrati och dess värden. Filosofin är mer 

av en barnsyn än en pedagogisk inriktning. Barn ses som viktiga samhällsmedborgare, 

kompetenta och värda att lyssnas på (Reggio Emilia Institutet, 2015-11-25).  

Begreppet demokrati rymmer mycket. Respekt för de mänskliga rättigheterna, för varje 

människas egenvärde, alla människors lika värde, individens frihet och integritet, jämställdhet 

mellan könen, solidaritet med svaga och utsatta, människolivets okränkbarhet samt respekt för 

vår gemensamma miljö, etc. Vi upplever att demokratin och dess värden har tappat mark i 

samhället på senare tid. För oss känns därför detta ämne högaktuellt att skriva om, dels för vår 

egen skull, vi kommer inom en snar framtid vara yrkesverksamma inom förskolan där dessa 

frågor måste hanteras, dels för samhällets skull. Vilket samhälle vill vi att barnen ska möta? 

Genom att inspireras från Reggio Emilias filosofi och deras demokratiarbete kan vi hitta frågor 

som utmanar oss som förskollärare. Hur problematiserar och reflekterar vi kring 

demokratiuppdraget och hur ser vi på barn? Med det här arbetet vill vi belysa hur förskollärare 

kan arbeta med demokratiuppdraget i förskolan idag. Vilka faktorer anser de har störst betydelse 

för arbetet med demokratiuppdraget, vilka svårigheter stöter de på i arbetet? Och hur kan 

förskollärare arbeta så att alla barn ges samma möjlighet att uppleva och lära sig demokrati? 

Vi har valt begreppen inflytande och delaktighet som huvudbegrepp i denna uppsats för att 

belysa demokrati i förskolan. Delaktighet och inflytande är centrala teman i 

demokratiuppdraget för barnen (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). Vår tolkning av 

begreppet delaktighet är aktiv medverkan, både i miljön och i sociala sammanhang och 

inflytande är möjlighet att påverka i viss utsträckning, en tolkning som stämmer överens med 

Nationalencyklopedins beskrivning av begreppen. 
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Syfte 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur förskollärare arbetar för att möjliggöra att 

alla barn får inflytande i verksamheten.  

Frågeställningar  

Hur arbetar förskollärare för att möjliggöra barns inflytande i verksamheten?  

Vilka svårigheter upplever förskollärarna kring att alla barn ska ha inflytande i förskolan?  

Vilka barn kan göra sin röst hörd och hur?  
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Bakgrund 

Historia 

Under 1830-talet började vad som skulle bli dagens förskola att växa fram i Sverige. I 

småbarnsskolan betonades inledningsvis läsning, räkning och kristendomsundervisning. 

Kristlig underdånighetsfostran hade en central roll, undervisningen skedde i skolsalar och 

barnens egna aktiviteter, såsom lek skulle ske under rast. Under 1850-och 60-talet började 

kyrkans auktoritet ifrågasättas och sekularisering bredde ut sig över Sverige. Fröbels pedagogik 

och barnträdgårdsrörelser blev ledande från 1890-talet. Pedagogiken passade väl in med den 

romantiska bild av hemmet, modern och barnet samt dess värderingar som vuxit fram i 

medelklassamhället (Vallberg Roth, 2001). Westlund (2011) breddar bilden med att Fröbel såg 

barnuppfostran som trädgårdsmästeri. Barnets egna naturliga utveckling skulle varsamt följas 

av pedagogen. Mycket vikt lades därför på fri lek och barnets egna aktiviteter i Fröbel-

pedagogik. Fröbel ansåg att vuxna skulle lyssna på barn och vara mottagliga för att lära sig utav 

dem.  

Vallberg Roth (2001) lyfter att socialdemokratisk ideologi och socialism växte sig allt starkare 

från 1930-talet och under 1940-talet påbörjas ett nytt kapitel i förskolans historia. Ändamålet 

med verksamheten skiftar från moral och den romantiska bilden av hemmet mot demokrati och 

en allsidig personlighetsutveckling. Utifrån demokratiska samhällsmål skulle förskolan fostra i 

självständighet och frigörelse samt främja social och psykologisk utveckling. Idag 2016 

efterfrågas barnets perspektiv, till skillnad för ett barnperspektiv. Betoning ligger på barnet som 

en kompetent samhällsmedborgare, med demokratiska rättigheter samt rätten att ha inflytande 

över arbetsmetoder och innehåll på förskolan. I nutida styrdokument läggs större ansvar på 

barnet, att det i samspel med sin omgivning ska ta ansvar över sitt livslånga lärande och utveckla 

kunskap, jämfört med äldre styrdokument. 

Konventionen om barnets rättigheter 

Kampen för barns rättigheter påbörjades efter första världskriget. Den leddes av Eglantyne Jebb 

i Storbritannien. Hon menade att barnen var de stora förlorarna i kriget. Jebb med flera 

upprättade en fond, Save the Children, för att hjälpa alla barn, oberoende vilken sida av kriget 

som deras land stått på. 1924 antog Nationernas förbund en deklaration bestående av fem 

punkter, initierad av Jebb. Barnet sågs för första gången nu som en individ.  

20 november 1989 antog FN:s generalförsamling enhälligt konventionen om barnets rättigheter. 

Med konventionen slogs det fast att alla barn är människor med egna rättigheter och att det är 

de vuxnas skyldighet att förverkliga rättigheterna. Konventionen består av 54 artiklar, varav 41 

redogör barnets rättigheter (Helleberg, 1998). Idag har alla länder utom USA ratificerat, det vill 

säga anslutit sig till och lovat att följa, konventionen (UNICEF, u.å). Artikel 12:1 handlar om 

barnets rätt att få sin röst hörd och respekterad.  

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att  

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse  

i förhållande till barnets ålder och mognad (Helleberg, 1998:53). 
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Styrdokument 

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan 

syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla 

och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på (Skolverket, 2016:4). 

Så inleds det första stycket i förskolans läroplan, vilken alla förskolor i Sverige är ålagd att 

följa. Begreppet demokrati är återkommande i förskolans läroplan, tio gånger omnämns det 

explicit (Skolverket, 2016). Utöver det beskrivs ingående de grundläggande demokratiska 

värden som förskolan verksamhet vilar på, omsorg om andra människor, individens frihet, alla 

människors lika värde etc. Avsnitt 2.3 i förskolans läroplan handlar uteslutande om barns 

inflytande, där det går att läsa att förskolan ska lägga grunden för demokrati, genom att ge 

barnen en förståelse och känsla av vad demokratibegreppet innebär. Förskolan ska ta vara på 

barnens intressen och utifrån dessa utforma och planera verksamhet och miljö (Skolverket, 

2016). 

Läroplanen lyfter fram att förskollärare har ett särskilt ansvar i arbetslaget kring barns 

inflytande i förskolan. ”Förskollärare ska ansvara för att alla barn får reellt inflytande på 

arbetssätt och verksamhetens innehåll.” (Skolverket, 2016:12). Denna mening är unik i avsnittet 

om barns inflytande då den uttryckligen skriver alla barn. I de andra meningarna poängteras att 

arbetslaget ska sträva efter att varje barn, eller verka för att varje barn, utvecklar sina 

demokratiska färdigheter.  

Delaktighet  

Enligt Nationalencyklopedin betyder delaktighet att en person är aktivt medverkande 

(Nationalencyklopedin, 12-10-2016). Arnér (2009) menar att delaktighet handlar om att delta i 

något som redan är bestämt, exempelvis att barnen deltar i en lek, eller en samling, men som på 

förhand är bestämd av någon annan. Arnér anser att begreppet delaktighet kan bli problematiskt 

om det likställs med begreppet inflytande, vilket hon menar ofta används synonymt. Om 

delaktighet likställs med inflytande kan resultatet bli att barnen anses ha inflytande i 

verksamheten men att det egentligen handlar om att de är delaktiga i förutbestämda situationer. 

Johannesen och Sandvik (2008/2009) menar i likhet med Arnér (2009) att man kan se 

deltagande som att barnen endast medverkar på de vuxnas villkor, och där barnen inte har 

möjlighet att påverka varken innehåll eller relationer. Gillund (2006 refererad i Johannesen och 

Sandvik 2008/2009) menar att delaktighet i stor utsträckning handlar om gemenskap, att göra 

något tillsammans. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) påpekar dock att delaktighet är 

en förutsättning för att barn ska kunna påverka sin situation samt åsikter tas på allvar.  

Delaktighet nämns nio gånger i förskolans läroplan (Skolverket, 2016), där begreppet ofta 

nämns i samband med att känna delaktighet i kultur, miljön, eller i det demokratiska samhället. 

Tre gånger nämns delaktighet tillsammans med begreppet inflytande, där det handlar om att 

kunna påverka sin egen situation på förskolan.  

Inflytande 

Enligt Nationalencyklopedin beskrivs inflytande som en möjlighet att påverka viss utveckling 

(Nationalencyklopedin, 12-10-2016). Arnérs (2009) tolkning av inflytande begreppet stämmer 
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väl överens med nationalencyklopedin, där hon anser att inflytande handlar om att barnen själva 

ska få vara med och påverka innehållet i verksamheten. Arnér menar vidare att det betraktas 

som inflytande när barnens åsikter respekteras eller när deras initiativ tas tillvara. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver att begreppet handlar om att barns handlingar och 

åsikter ska bli respekterade, att de vuxna måste ge barnen förtroende samt försöka förstå och 

tolka barnens yttranden.    

Westlund (2011) nämner några föreställningar som kan tydliggöra vad begreppet inflytande 

handlar om; att ta ansvar, uttrycka åsikter, delta i samarbete, delta i beslutsfattande, och att ha 

rättigheter och skyldigheter. Johannesen och Sandvik (2008/2009) och även Westlund (2011) 

menar att barns inflytande ibland ses som något individorienterat och på bekostnad av det 

gemensamma, där inflytande endast syftar på det enskilda barnets möjlighet att påverka sin 

situation. Men Westlund menar vidare att delaktighet och inflytande inte handlar om att själv 

få bestämma utan att tillsammans med andra få möjligheter att påverka sin situation.  

Tidigare forskning 
Förutsättningar 

En förutsättning för att barnen ska kunna få möjlighet till delaktighet och inflytande är enligt 

Johannesen och Sandvik (2008/2009) att de vuxna i förskolan vågar släppa kontrollen. De 

vuxna måste våga bli utmanade i sin yrkesroll och reflektera över makt och barns inflytande. 

Arnér (2009) beskriver att i en verksamhet styrd av regler och kontroll ges barn små möjligheter 

att driva igenom sina initiativ, på grund av att pedagogernas främsta roll i verksamheten då blir 

att se till att reglerna efterföljs. Westlund (2011) lyfter fram att makt i förskolans värld ofta 

uppfattas som något negativt och utövas av vuxna. I Arnér och Tellgrens (2008) studie 

framkommer det att de medverkande barnen ansåg att vuxna bestämmer. I och med detta 

ifrågasätter barnen inte de vuxnas rätt att besluta. Arnér och Tellgren kommer fram till att barn 

får ansvara i somliga situationer, men det är i situationer som har mindre betydelse för vuxna. 

Westlund (2011) beskriver att genom ge barnen möjlighet att välja fritt anses denna negativa 

maktutövning kunna undvikas. Om de vuxna inte styr antas det öppna upp att alla barn ges 

samma möjlighet till inflytande över verksamheten. Westlund fastslår dock att maktrelationer 

inte går att komma ifrån, även mellan barn, därför måste pedagogerna aktivt stödja och 

problematisera för barnen vilka effekter deras maktrelaterade beslut kan ge.  

Att utgå från barns perspektiv är en annan förutsättning för barns inflytande i förskolan som 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) betonar. För att nå ett barns perspektiv krävs att det 

berörda barnet själv har fått delge sina tankar och känslor rörande ämnet och att deras agerande 

och reflektioner tas på allvar.       

När barn erfar att deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, intentioner och sätt att förstå 

bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt menar vi att barn har inflytande och är delaktiga. 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003:71-72). 

Även icke-verbala barn har rätt till inflytande i förskolans verksamhet. Pedagogen kan genom 

att uppmärksamma vad barnen fängslas av och därmed anser viktigt, närma sig hur barnen 

uppfattar sin omvärld och försöka ta tillvara på dessa upptäckter i verksamheten (Arnér, 2009). 

Johannesen och Sandvik (2008/2009) lyfter att pedagoger som aktivt lyssnar och försöker tolka 
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det barnen uttrycker visar respekt gentemot barnen, möjliggör för nya lösningar och potentiella 

förändringar av innehållet i verksamheten. Något att ha i åtanke är dock att pedagogers önskan 

att tolka barn kan förleda pedagoger att tro att barn är transparanta och alltid bör vara 

tillgängliga att tolkas av de vuxna. Arnér och Tellgren (2008) konstaterar att en gynnsam miljö 

och en tillåtande attityd möjliggör barns inflytande, att barnen känner att vuxna är intresserad 

av att höra på dem och de vågar därmed uttrycka sina åsikter.    

Varje förskola har en rådande kultur med förgivettagna föreställningar, värderingar och 

osynliga regler som har funnits under en längre tid och som innefattar barn, personal och 

föräldrar. Allt nytt som kommer in på förskolan möter denna kultur. Pedagoger kan genom att 

uppmärksamma detta möte möjliggöra utveckling. Här kan förskolechefen bidra genom att 

uppmuntra pedagogerna att bejaka ny kunskap och att reflektera, vilket kan leda till nya insikter 

om verksamheten och nya sätt att arbeta (Arnér & Sollerman, 2013). Arnér (2009) lyfter att tid 

för reflektion i arbetslaget kring normer och förgivettagande är en förutsättning för barns 

inflytande i förskolan. Först när pedagogerna är mottagliga för barns åsikter och initiativ är det 

möjligt för barnen att ha ett reellt inflytande i verksamheten. 

Westlund (2011) beskriver hur pedagoger kan använda sig av olika arbetsformer för att ge fler 

möjligheter till inflytande för barn. Ett sätt är att skapa handlingsutrymme för barnen, genom 

att exempelvis ordna miljön så att barnen kan ta egna initiativ till aktiviteter och lekar, att barnen 

får välja kläder och klä på sig utan pedagogers ingripande, eller att de får lägga upp mat på sin 

tallrik och äta i sin egna takt. Barnen behöver inte fråga pedagogen om lov eller fråga vad som 

är tillåtet eller inte. Ett annat sätt är att möjliggöra för samtal. Samtal mellan barn och 

pedagoger, menar Westlund, är en viktig del av arbetet med barns inflytande. Under dessa 

vardagssamtal kan det framkomma vad barnen tycker och hur de tänker om olika områden av 

dess liv. Barnens åsikter och tankar kan pedagogen sedan använda till planering av 

verksamheten. Ett tredje sätt är att ordna möjligheter för barnen att vara med och bestämma 

eller välja. Olika sätt som detta kan komma till uttryck är genom att pedagogerna kommer med 

erbjudanden till barnen, att de ber om barns förslag, ger barn olika alternativ att välja mellan 

eller att pedagogerna uppmuntrar barninitierade förslag och idéer. 

Barnsyn 

Dahlberg, Moss och Pence (2014) frågar sig vad barn och barndom är. De menar att det inte 

finns ett svar, utan att barn och barndom existerar i relation till andra människor och till sin 

kontext. De anser att hur vuxna ser på barn och barndom, vad det är och borde vara, konstruerar 

barn och barndom. Några dominerande diskurser kring barn och barndom är: 

 Barnet som kunskaps-, identitets- och kulturreproducent. Barnet ses som ett tomt kärl 

som ska fyllas med kunskap, färdigheter och värderingar. Barnet ska göras redo för 

kommande skolgång och vuxenlivet.  

 Barnet som oskyldigt. Barndomen ses som livets guldålder, den oskyldiga perioden i en 

människas liv, där samhället senare korrumperar den medfödda godheten. De vuxna 

känner här en obligation att skydda barnet från den onda världen runt omkring. 

 Barnet som natur. Vilket innebär att barnet ses som en direkt biologisk varelse. Alla 

barn har universella förmågor och universella egenskaper, där utvecklingen följer en 

förutbestämd utvecklingskurva, oberoende av kontext.  
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 Barnet som resurs för arbetsmarknaden. Barnet ses som en av arbetsmarknadens 

resursfaktorer, för att säkerställa tillgång på arbetskraft och effektivisera de mänskliga 

resurserna, måste förskola ordnas så att föräldrarna kan arbeta.  

 Barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur. Barnet ses som en egen 

individ med egna åsikter och rättigheter, samt med egna intressen som inte alltid 

överensstämmer med de vuxnas i sin närhet. Barndomen ses inte som ett förberedande 

stadie, utan som ett stadie i livet, något viktigt i sig själv och lika viktigt som alla andra 

stadier. Barndomen ses som kontextbunden, därför finns ingen universell barndom, utan 

alla barndomar är olika.  

Beroende på vilken barnsyn som råder i verksamheten, kan det påverka vilka möjligheter som 

ges barnen att konstruera sig själv. Om exempelvis barn som kunskap-, identitet- och 

kulturreproducent är den mest framträdande diskursen på förskolan kan det påverka barnet att 

bli passivt och inväntande på att få kunskap och erfarenheter givna till dem. Ses barnet däremot 

som medkonstruktörer av kunskap, identitet och kultur är tron att det redan från första stund 

interagerar med omvärlden, barnet frågar inte om lov och behöver inte heller de vuxnas tillåtelse 

för att börja lärandet (Arnér 2009). 

Hinder för alla barns inflytande i förskolan 

Den rådande kulturen på förskolan kan vara till hinder för barns inflytande om den försvaras av 

majoriteten av pedagogerna. För en enskild förskollärare kan det vara svårt att tillmötesgå barns 

initiativ om det bryter mot de arbetssätt eller traditioner som finns i verksamheten. Det finns 

ofta en utbredd oro att situationen kan leda till kaos eller besvär för pedagogerna. Pedagoger i 

en sådan kultur har ofta en tendens att säga nej till barn, även om den själv anser att ett ja hade 

varit genomförbart, därför att pedagogen känner sig osäker på om ett ja skulle godkännas av 

kollegorna, (Arnér, 2009/Arnér & Sollerman, 2013).  

Arnér och Tellgren (2006) skriver att planeringen av aktiviteter ofta utförs av de vuxna på 

förskolan, utan att ta hänsyn till barnens intressen/referenspunkter, och presenteras för barnen 

som ett färdigt koncept. För barn kan vuxenledda aktiviteter ha ett diffust syfte jämfört med 

barninitierade aktiviteter. Arnér och Sollerman (2013) poängterar att om barn får möjlighet att 

medverka i planeringen, öppnar det upp för att syftet och handlingen kan bli mer meningsfull 

för barnen. Vidare ställer de sig frågan om den vuxenstyrda planeringen ofta kan bero på att 

pedagogerna är oroliga att deras arbetssituation skulle bli för komplex om hänsyn togs till alla 

barn.  

Det finns faktorer som påverkar möjligheten för barns inflytande som pedagogerna har lite eller 

inget inflytande över. Till exempel nedskärningar av resurser är något som personalen inte råder 

över, men ändå måste förhålla sig till. Minskning av resurser kan leda till att pedagogernas 

reflektionstid blir lidande. Nedskärning kan även leda till att personaltätheten per barn minskar, 

antingen via att antalet barn i barngruppen ökar eller att antalet pedagoger minskar, fastän 

storleken på barngruppen består. Westlunds (2014) studie synliggör att barns möjlighet till 

inflytande i förskolan minskar när barntätheten ökar per pedagog. Pedagogerna i studien 

uttrycker en känsla av otillräcklighet, i situationer där flera barn samtidigt vill ha pedagogens 

uppmärksamhet. I en verksamhet där personalen upplever brist på tid och resurser styrs 

verksamheten ofta utifrån regler och rutiner. Johannesen och Sandvik (2008/2009) fyller på att 
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i en miljö som upplevs stressig hinner inte pedagogerna ta emot det barn förmedlar och deras 

inflytande blir därmed lidande.  

I Sverige finns en väletablerad diskurs att barn inte är kompetenta att fatta genomtänka och 

kloka beslut. Detta har bidragit till att i förskolan osynliggöra de yngre barnens kompetenser. 

Fokus har legat på vad barn ännu inte kan eller gör. Att barn omtalas som ”för små” eller ”för 

liten” är vanligt förekommande, och detta påverkar hur pedagoger tolkar och vad dem tillskriver 

för betydelse av barnens förehavanden. Genom att se barnen som ”för små”, och därmed saknar 

kompetens, hindras deras möjlighet till inflytande i verksamheten. För att leva upp till 

förskolans läroplan och barnkonventionen måste synsättet på barn förändras, från ”för små” till 

att varje barn är en människa med egna erfarenheter och egen vilja (Johannesen & Sandvik, 

2008/2009; Elvstrand, 2006). Något dock att ha i åtanke är att kontaktnätet i frontalloben, där 

beslutsfattande sker, inte ordentligt påbörjar sin utveckling hos barn förrän vid fyra års ålder 

enligt Hugo Lagercrantz, barnläkare och professor vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. För stora 

och för många val kan leda till stress hos barn. Därför måste pedagogers krav på barnen vara 

rimliga och en förståelse måste finnas för att beslut och dess konsekvenser kan vara svårare att 

förstå för barn (Froster, 2009-02-18). Ett relativt vanligt fenomen i förskolan enligt Johannesen 

och Sandvik (2008/2009) är att barn inte ges rätten att ändra sina beslut, exempelvis vid val av 

aktivitet. Pedagogerna uttrycker en rädsla för kaos, om ett barn får ändra sig finns möjligheten 

att alla vill. Johannesen och Sandvik lyfter dock att vuxna ofta ger sig möjligheten att ändra sig, 

utan att behöva motiv eller syfte. Froster (2009-02-18) uttrycker att genom att poängtera för 

barnet att beslutet var dess eget och att barnet därmed ensam måste ta ansvar för 

konsekvenserna, kan den vuxne hålla sin rygg fri, utan att ta hänsyn till svårigheterna för barnet 

av att förstå beslutet.  

Vilka barn kan göra sin röst hörd? 

Som tidigare nämnts är makt alltid närvarande i sociala sammanhang, även mellan barn. I 

beslutsfattande kan somliga barn välja ett alternativ, inte utifrån egna preferenser, utan utifrån 

vad andra barn väljer. Detta fenomen upplevs ibland problematiskt för pedagoger för att de ser 

en vinning i att barnen övar på att ta egna beslut och stå för dem. Vinningen kan vara att barnen 

lättare ska stå emot grupptryck, våga lita på sina egna idéer och bygga en inre tro på sig själv 

(Westlund, 2011).  

Ibland marginaliseras barn utav pedagoger. Detta kan drabba barn som av pedagoger har 

klassats som exempelvis stilla, lugna eller oengagerade. Dessa barn kan av pedagoger placeras 

i utkanten av den sociala gemenskapen, pedagogerna tilldelar dem en roll, åsikter och viljor 

som inte är barnens egna. Barnens handlingsutrymme begränsas då av pedagogers tolkningar 

och förväntningar på dem. Barn som inte utmärker sig, gör det som förväntas av dem och sällan 

ifrågasätter förbises lätt av pedagogerna (Johannesen & Sandvik, 2008/2009). Westlund (2011) 

konstaterar att barn som klassats som oengagerade av pedagoger kan riskera att förlora sitt 

inflytande. Pedagogerna förleds att tro att barnet inte har någon önskan att lyfta sina 

uppfattningar, och därmed inte uppmärksammar eller frågar efter barnets åsikter. Johannesen 

och Sandvik (2008/2009) funderar om det är så att pedagoger lyssnar mer på barn som verbalt 

kan uttrycka sig och tar mycket plats i sociala sammanhang därför att det är lättare att lyssna in 

de barnen jämfört med barn som är blyga eller icke-verbala, trots att deras tyckanden är lika 

viktiga.  
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Harts delaktighetsstege 

Roger Hart, professor i miljöpsykologi konstruerade en delaktighetsstege för att kunna mäta 

graden av barns delaktighet. Hart menade att begreppet delaktighet många gånger användes vid 

tillfällen då barnen egentligen inte alls var delaktiga. Han konstruerade delaktighetstegen för 

att underlätta hur delaktighet kunde ses hos barn i olika situationer. Stegen består av åtta steg.  

 Steg ett, det lägsta steget, manipulation, där barnen tvingas eller övertalas att ha en viss 

uppfattning.  

 Steg två handlar om dekoration, vilket betyder att barnen används som betydelselös 

dekoration vid exempelvis försäljning av produkter.  

 Steg tre, symbolvärde, i situationer där tanken var att barnen skulle vara delaktiga, men 

där barnen i slutändan inte fick någon möjlighet till delaktighet.  

I dessa tre första steg på delaktighetsstegen menar Hart att barnen inte alls har någon 

delaktighet eller inflytande, de följande fem stegen visar på en ökad grad av delaktighet och 

inflytande. 

 Steg fyra, anvisade men informerade, den lägsta andelen delaktighet, att barnen 

informeras om vad som ska hända men inte får bestämma själva.  

 Steg fem, rådfrågade och informerade, där barnen blir informerade och får också en 

möjlighet att yttra sig.  

 Steg sex, initierade av vuxna, delade beslut med barn, situationen är initierad av vuxna 

men barnen har möjlighet att påverka.  

 Steg sju, beslut initierade och styrda av barn, barnen tar initiativ och beslutar.  

 Steg åtta, som är den del där barnen har mest delaktighet, initierade av barn, gemensamt 

med vuxna beslutas det.  

Hart har fått kritik för att han inte valt steg sju som högsta nivån i delaktighetsstegen. Kritikerna 

menar att delaktigheten är som störst då barn ensamma kan bestämma. Hart svarar på kritiken 

med att det måste vara optimalt med ett delat beslutfattande, då inbegrips barn i det vardagliga 

beslutfattandet, inte bara i beslutsfattande i barngruppen. Hart uttrycker också att barn inte 

nödvändigtvis alltid måste befinna sig i den översta (8) delen i delaktighetsstegen. Utifrån 

barnet och situationen kan olika grad av delaktighet användas, exempelvis barnets förmåga och 

uppgiftens karaktär är aspekter som kan vägas in (Elvstrand, 2006). 

Metod 
Val av metod  

Utifrån syfte och frågeställningar valdes kvalitativ intervju som metod för insamling av data. 

Detta för att vi upplevde metoden mer ändamålsenligt än andra metoder, exempelvis enkäter 

eller observationer. Utgångspunkten för studien är att undersöka hur verksamma förskollärare 

resonerar och arbetar kring alla barns inflytande i förskolan. Både Svensson och Starrin (1996) 

och Trost (2010) konstaterar att med kvalitativa intervjuer ligger intresset i att försöka förstå 

vad det är som sker, människors sätt att resonera samt synliggöra handlingsmönster, snarare än 

att studera omfattningen av olika teser kring ett område. Med kvalitativa intervjuer kan man 

urskilja företeelser och innehåll som möjligtvis hade osynliggjorts vid en kvantitativ studie. 
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Trost skriver vidare att vid en kvalitativ intervju ska enkla frågor, med hjälp av följdfrågor, 

ställas i syfte att få komplexa och uttömmande svar. 

Under intervjutillfällena deltog vi båda, en som ledde intervjun och den andra som komplement 

till intervjuaren och som tekniskt ansvarig. Trost (2010) menar att från intervjuarens perspektiv 

kan det vara tacksamt att vara två, man kan stödja varandra och gemensamt få med en större 

mängd data och förståelse än om endast en skulle utföra intervjun. Dock måste man ha i åtanke 

att med två intervjuare kan den intervjuade känna sig i underläge.  

Urval 

Vi startade vår sökning av intervjupersoner via kommunens lista över förskolor. Ett större antal 

förskolor valdes ut där hänsyn togs för att få geografisk spridning, jämte vår möjlighet att ta oss 

dit. Ett mail skickades till 20 förskolechefer inom vår kommun, där ämnesområdet för studien 

beskrevs samt en förfrågan om intresse fanns hos förskollärare att delta i studien. Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzén (2014) lyfter att förskolechefens samtycke ska inhämtas innan 

kontakt tas med förskollärarna i verksamheten.  

 

Förskolechefen förde frågan vidare till sina förskollärare och återkopplade till oss. Dock menar 

Trost (2010) att det finns en risk att förskolechefen försöker styra urvalet genom att välja 

förskollärare i sin verksamhet som är särskilt kunniga på området och som kanske inte 

representerar verksamheten som helhet. Vi är medvetna om den risken, men väljer att acceptera 

den faktorn. Via förskolecheferna var det endast två förskollärare som valde att delta i studien. 

På grund av det låga deltagarantalet fick vi söka intervjupersoner genom alternativa vägar. Vi 

kontaktade förskollärare som vi känner via utbildningen och frågade om det hade ett intresse 

att delta i studien. Två förskollärare accepterade vår förfrågan, totalt sätt intervjuades fyra 

förskollärare. Trost (2010) påpekar att vid många intervjuer kan det insamlade materialet bli 

alltför omfattande, det kan vara svårt att få en överblick samt att särskilja de detaljer som skiljer 

eller förenar intervjuerna. Trost (2010) anser vidare att det är bättre med ett fåtal grundliga 

intervjuer än ett större antal intervjuer av sämre kvalitet. Utifrån den tidsram vi måste förhålla 

oss till valde vi att begränsa antalet intervjuer.   

Förberedelser och genomförande 

En timme avsattes för varje intervju, för att möjliggöra tid till att reflektera grundligt kring 

intervjufrågorna. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) belyser att vid gott om tid kan 

individerna slappna av och det borgar för ömsesidigt förtroende. Genom att det finns gott om 

tid kan tid ges till eftertanke hos den intervjuade. Trost (2010) konstaterar att tystnad kan ge 

möjlighet för den intervjuade att komplettera sitt svar. 

Intervjuerna tog plats på respektive förskollärares förskola. Detta för att det var smidigast för 

den intervjuade men även för att som Trost (2010) påpekar att intervjuerna bör ske på en plats  

där den intervjuade känner sig trygg. Om så inte vore fallet kan den intervjuade hamna i 

underläge. Eftersom en jämn maktfördelning eftersträvas fick förskollärarna själva välja plats 

för intervjun. Svensson och Starrin (1996) konstaterar att om den intervjuade känner sig otrygg 

kan det vara svårt att svara uppriktigt på intervjuarens frågor.   

Vid genomförandet av intervjun användes ljudupptagare, detta för att underlätta bearbetningen 

av materialet. Trost (2010) lyfter fördelarna med att använda ljudupptagning är att man 

upprepade gånger kan lyssna på tonfall, ordval samt att det gör det lättare att dokumentera vad 
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som sades under intervjutillfället. Utöver dessa skäl kan fokus ligga på att vara närvarande, det 

vill säga att intervjuaren kan lyssna och ställa lämpliga följdfrågor. Intervjuerna förflöt som 

förväntat, de intervjuade var villiga att svara på våra frågor och vi kunde sitta ostört under alla 

intervjutillfällen.   

Bearbetning av data 

Efter varje intervju transkriberades den. Transkribera betyder enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) att ändra från en form till en annan, att gå från muntligt tal till skriven text. De skriver 

vidare att transkribera muntlig data inte är nödvändigt, men att det kan underlätta analysen av 

materialet då det lättare går att få en överblick, kunna se mönster, motsägelser m.m. Vi valde 

att transkribera våra intervjuer av samma anledning samt för att lättare kunna urskilja likheter 

och skillnader mellan de intervjuades svar. Kvale och Brinkann menar också att forskare som 

själva transkriberar materialet också tar med sig de sociala och emotionella aspekterna av 

intervjun till den skriva texten. Genom att vi båda medverkade vid samtliga intervjuer, hade vi 

båda upplevelser av intervjuerna. Detta underlättade när texten skulle transkriberas eftersom 

våra erfarenheter av intervjun kunde diskuteras så att den skrivna texten skulle efterlikna 

intervjun så långt som möjligt. Kvale och Brinkmann anser att den transkriberade texten alltid 

är en tolkning av vad som sagts. Texten kan tolkas olika beroende på hur man placerar punkter, 

kommatecken, pauser osv. Vid transkriberingen skrevs texten ordagrant, där pauser, 

kommatecken, pausljud skrev ned för att tolkningen av materialet skulle bli så sanningsenlig 

som möjligt.   

Forskningsetiska överväganden 

De intervjuade informerades via ett dokument syftet med studien och en kortare bakgrund till 

varför ämnesområdet valdes. På dokumentet beskrevs de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002). De informerades om att deltagandet i studien är frivillig samt vad 

informationen som delgavs i intervjuerna skulle resultera i, informationskravet. Deras 

samtycke, om de accepterade premisserna, efterfrågades och de blev upplysta om att de när som 

helst, utan några negativa följder för individen, kunde avbryta sin medverkan i studien, 

samtyckeskravet. De fick konfidentialitetskravet beskrivet, att varken informanterna, deras 

arbetsplats eller någon de nämner kommer kunna identifieras av utomstående. Inga riktiga 

namn på personer eller platser kommer att antecknas, lagras, överrapporteras eller publiceras. 

Även nyttjandekravet informerades om, att forskarna inte kommer att överlåta information för 

kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften.  

Vid intervjuns start nämndes de forskningsetiska principerna igen, utifall att frågor skulle ha 

väckts av den intervjuade kring sitt medverkande (Löfdahl, Hjalmarsson, Franzén 2014). Detta 

för att fastställa att den intervjuade är införstådd i de forskningsetiska principerna och vilka 

rättigheter det ger.  

Reliabilitet och validitet 

För att en studie ska vara trovärdig bör man beakta de två variablerna reliabilitet och validitet. 

Validitet är att man mäter det man avser att mäta. Reliabilitet, tillförlitlighet, beskriver hur 

pålitligt uppmätta värden, i exempelvis en studie, är (Nationalencyklopedin, 11-10-2016). Det 

vill säga att samma studie ska kunna utföras flera gånger med samma resultat. Men som 

Svensson och Starrin (1996) och Trost (2010) uppmärksammar är dessa begrepp inte helt 
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oproblematiska när det kommer till kvalitativa studier. Begreppet reliabilitet utgår från 

kvantitativa studier, där hög reliabilitet innebär att samma resultat erhålls vid upprepad mätning 

av konstant objekt, ex. hur många hus finns det inom ett visst område (givet att det inte byggs 

något nytt). För varje mätning blir resultatet, antalet hus, detsamma. Detta blir bekymmersamt 

vid kvalitativ studie då den intervjuade kan ha olika svar på samma fråga vid olika tillfällen, 

beroende exempelvis på personens sinnestillstånd, om den erhållit ny kunskap eller ändrat åsikt. 

Reliabiliteten kan ändå räknas som hög, eftersom reliabiliteten i en kvalitativ intervju bör 

bedömas i sitt sammanhang (a.a.). Under intervjutillfällena upplevde vi att de intervjuade 

förstod frågorna som ställdes, och höll sig till ämnet. Transkriberingen av intervjuerna förflöt 

bekymmersfritt och möjliggjorde att intervjuerna kunde återges skriftligt. Därför menar vi att 

reliabiliteten i denna studie bör anses som god.  

Svensson och Starrin (1996) menar att varje kvalitativ intervju är unik och att validiteten 

därmed ska bedömas i förhållande till sammanhanget, den intervjuade och intervjuaren. 

Maxwell via Svensson och Starrin (1996) anser att det alltid är en möjlighet att olika intervjuare 

tolkar samma material olika, men som i sin kontext kan vara ”lika” valida. Redovisningen av 

en kvalitativ studie anses valid om syfte och frågeställningar kan besvaras med insamlad data 

som analyserats på ett tillfredsställande sätt. Svensson och Starrin (1996) belyser att begreppet 

validitet kan delas upp i intern- och extern validitet. Intern validitet, den inre validiteten, handlar 

om huruvida de slutsatser som dragits i den aktuella studien är trovärdiga eller ej. Den interna 

validiteten är bunden till den aktuella studien. För att öka den interna validiteten har vi försökt 

att vara transparant i utförandet av studien. Med extern validitet menas hur generaliserbar 

studien är, det vill säga hur resultatet går att generalisera till andra situationer, sammanhang och 

personer. På grund av de enskilda intervjupersonerna kan resultatet bli mindre generaliserbart, 

exempelvis om den intervjuade har extrema åsikter som inte representerar yrkesgruppen i stort. 

Vi uppfattar resultatet av vår studie som generaliserbar för att intervjuerna genomfördes på ett 

tydligt sätt och att resultatet liknar det som framkommit i litteraturen. Den empiriska data vi 

samlat på oss under vår studietid stämmer överens med den data som uppvisas i denna studie. 

Alla förskolor i Sverige lyder under samma skollag och läroplan, därför borde förutsättningar 

och svårigheter som vi funnit i studien, exempelvis ramfaktorer vara liknande i hela landet. Vi 

vill därför argumentera att den externa validiteten är hög.       

Resultatanalys 
Här nedan följer en sammanställning av de fyra intervjuerna. Vi har strukturerat upp 

resultatanalysen efter våra frågeställningar, med underrubriker efter vad vi anser vara de mest 

centrala delar för alla barns möjlighet till inflytande i förskolans verksamhet. Utifrån vår 

transkriberade text försökte vi urskilja mönster, skillnader och likheter, mellan de olika 

förskollärarnas svar. Vi färgkodade texterna efter frågeställningarna och gjorde anteckningar 

vid sidan av. På två frågeställningar svarade förskollärarna snarlikt, medan på frågan om 

svårigheter gick svaren mer isär. Vi har valt att belysa vår resultatanalys med citat skrivna i 

block, detta för att underlätta läsning. Vi har valt fiktiva namn till de fyra förskollärarna, Edwin, 

Gunilla, Chatrin och Alice. Tre av förskollärarna arbetar i ålderhomogena grupper, en i 

åldersheterogen grupp.  
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Hur arbetar förskollärare för att möjliggöra barns inflytande i verksamheten?  

Förhållningssätt 

Alla förskollärare menar att pedagogernas förhållningssätt och inställning är en viktig faktor 

för att barnen ska kunna ha inflytande. Att pedagogerna är intresserade av barnens göranden, 

att låta dem komma till tals och låta dem ta plats i verksamheten är delar de uttrycker som 

grundläggande för barns inflytande.  

Att man måste ha.. tid och intresse. Att jag, att jag måste vara intresserad av att vilja…. låta barn 

komma till tals, ha delaktighet och inflytande. (Alice) 

Det beror ju kanske på vad man har för inställning känner jag. (Gunilla) 

De menar också att pedagoger måste se vinningen i att låta barnen vara med och bestämma, och 

att se vikten att alla barn faktiskt ska vara med. En förskollärare menar att pedagoger som 

arbetar tillsammans kan ha olika förhållningssätt, men att det då är extra viktigt att pedagogerna 

tillsammans pratar ihop sig och kommer överens om hur arbetslaget ska arbeta med delaktighet 

och inflytande.  

Det är ju en av dom största och viktigaste faktorerna. Hur vårat förhållningssätt är och hur... och 

där är vi ju olika men, det är ju jätteviktigt att man ständigt för en dialog i arbetslaget och på 

stället, hur jobbar vi med det här och hur ska vi göra för att barn ska få ha... tycka till och bestämma 

å va med. (Chatrin) 

En annan förskollärare lyfter inställningen att barn kan, att låta barnen få pröva själva, att även 

de små barnen kan, bara de får chans att öva. Alla förskollärare menar också att det är viktigt 

att komma ihåg att det är pedagogerna som skapar förutsättningarna för att barnen ska få 

möjlighet till delaktighet och inflytande.  

Men en del tror… tror inte att barnen kan alltid heller […] stjälper dom istället för hjälper dom, 

att man kan… ge dom inflytande att, du kan testa att bre den här mackan idag, och sen om du inte 

fixar det, så hjälper jag dig. (Gunilla) 

Aa, men att vara medveten om att skapa förutsättningar för inflytande. Det är ju... det är ju vi som 

gör det. (Alice)  

Lyhördhet 

Det är mycket att... checka upp, kolla upp, fråga, prata, lyssna. (Edwin) 

Alla förskollärare i studien uttrycker pedagogers lyhördhet inför barnen som en av de viktigaste 

faktorerna för att barnen ska kunna ha inflytande. De lyfter vikten av att se alla barn för att 

möjliggöra att deras intressen, idéer och åsikter får ett reellt inflytande i verksamheten. 

Förskollärarna menar att det handlar om att lyssna på vad barnen säger samt att tolka barnens 

förehavanden och kroppsspråk.  

jamen det är att man är lyhö... väldigt lyhörd. Och att man ser alla barn. (Edwin)  

Aa men att vara lyhörd. […] vara reflekterande med barnen, lyssna på dom. Kroppsspråk och i 

tankar. (Alice) 

Två av förskollärarna nämner att ett sätt de använder sig av för att försöka ta reda på vad barnen 

anser är genom barnintervjuer. De berättar att dessa oftast sker inför utvecklingssamtal där de 
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frågar upp barnen om vad de tycker om verksamheten, om relationer samt allmänt hur de 

uppfattar sin vardag på förskolan. 

Vi gör ju barnintervjuer varje år också. Höra vad dom tycker om verksamheten och om oss, om 

kompisar, å hur de tycker det fungerar. (Chatrin) 

En pedagog uppger att de även använder sig av intervjuer med barnen som en metod för att 

planera upp sin verksamhet. De försöker på så sätt ta reda på vad barnen önskar att göra under 

terminen. 

Alla förskollärare berättar att de, genom att lyssna och försöka tolka barnen, planerar aktiviteter 

och verksamheten utifrån det de ser barnen syssla med och hör barnen tala om. 

…man kanske hör barnen prata om, åh vi skulle vilja göra det här å å jag skulle kunna... å nu är 

jag lite trött på det här. [...] Så att, man försöker hela tiden snappa upp vad barnen, var dom är, 

vad dom är sugna på. (Edwin) 

Ett par av förskollärarna berättar att de reflekterat över varför de säger nej när barn kommer 

med initiativ. De uttrycker att de vill vara en ja-sägande pedagog och att innan beslutet fattas 

bör pedagogen fråga sig; varför skulle jag säga nej, måste jag säga nej?  

Att inte snabbt avfärda saker. Att aa... och att tänka efter, öhm, jag fick ett tips från en annan 

förskola som hade gjort att dom hela tiden sa ja. När barnen säger nånting, säg ja. Och att även 

om det är fem minuter innan dom ska gå hem och dom vill ställa sig och måla, jaa. Det är fem 

minuter kvar innan du ska gå hem men du hinner måla ett tag i alla fall. Och oftast hinner barnet 

måla klart på fem minuter. (Alice) 

Miljö 

Alla utom en förskollärare nämner den fysiska miljön som en av de viktigaste delarna för att 

barnen ska få inflytande över sin dag på förskolan. De menar att genom att ha en genomtänkt 

miljö som utgår från barnens idéer och intressen ökar barnens möjlighet till inflytande under 

dagen.  

Och sen även i miljön också har vi gjort iordning så att dom ska ha... med deras inflytande indirekt 

så har vi ju ställt iordning miljön nu så att den ska passa dom och deras intressen. (Gunilla) 

De lyfter tillgänglighet som en viktig faktor, att barnen inte ska behöva fråga efter allt, utan att 

material ska finns framme och tillgängligt för alla barn att använda och inte instängt bakom 

dörrar och skåp. Flera av förskollärarna lyfter också att miljön bör vara tydlig och tillåtande, att 

barnen ska veta vilka sorts aktiviteter som uppmuntras i de olika rummen samt vet vilka regler 

som finns att förhålla sig till. En förskollärare menar att det är viktigt att inte ha för många 

regler men att de regler som finns ska vara tydliga för barnen.  

…miljön är så mycket därför jobbar vi så mycket med den också. Är den tydlig och lättillgänglig, 

och tillåtande så... så är hälften vunnet. (Edwin)  

Och miljön, alltså hur ser miljön ut. Har dom möjlighet att ha inflytande? tillgänglighet liksom, 

ja det är jätteviktigt. Och att man inte som barn ska behöva fråga om allting, utan att liksom det 

ska finnas framme och det här är till er. (Chatrin) 

Alla lyfter också trygghet i miljön som viktig för barns möjlighet till inflytande. De menar att 

barn som känner sig trygg i miljön också har lättare att våga säga sin mening. Om barnen känner 
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en gemenskap, känner sig välkommen, lyssnad på samt accepterad kommer barnet också känna 

att den som individ är viktig.    

.. att dom känner sig i en trygg miljö. För det är ju också viktigt för att man ska våga säga sin 

mening. (Alice) 

…man ska känna sig välkommen och bli lyssnad på. Dina… de du tycker är viktigt. De... aa. Alla 

är betydelsefulla på något vis. Åå, det är det vi känner att alla ska känna. Att jag behövs, jag får 

vara jag, här kan jag bli mitt bästa jag i alla situationer, och även om jag känner mig inte mitt 

bästa jag, det är okej ändå. Alltså det är, det är a och o. Det är jätteviktigt. (Edwin) 

En förskollärare berättar om trygghetsvandringar på förskolan som de gör två gånger per år med 

barnen, där ett barn går runt med en pedagog och berättar samt visar hur den upplever olika 

rum. Där menar förskolläraren att man kan få fram väldigt mycket om vad barnen tycker om 

förskolans miljö.  

…och då får dom beskriva med skyltar, en grön om man tycker det är ett bra rum, eller här trivs 

jag, här är det bra. och det kan komma fram mkt om känslor, är det röd då är det, här är det inge 

bra att vara. Och gult då är det väl som mittemellan, här sådär. (Chatrin) 

Reflektion  

Tre av förskollärarna lyfter gemensam reflektion i arbetslaget som en förutsättning för barns 

inflytande. De säger att det är något som är pågående hela tiden, något som ständigt måste 

diskuteras; hur arbetar vi med barns inflytande, både teoretiskt och praktiskt, vilka är det som 

ska få bestämma nu, har alla fått vara med, osv.  

…det är ju jätteviktigt att man ständigt för en dialog i arbetslaget och på stället, hur jobbar vi med 

det här och hur ska vi göra för att barn ska få ha... tycka till och bestämma å va med. Och… ja... 

det är väl egentligen en av dom vik… miljön och de är ju en av dom viktigaste bitarna. Och de är 

jätteviktigt att prata om hela tiden. (Chatrin) 

Så det är ju också hur man ska hitta det här, att dom faktiskt kan kanske, hur kan dom ännu mer 

få inflytande. Det prata vi om hela tiden, både på förslagsmöten och sånt där. Så det är något som 

hela tiden är pågående. (Edwin) 

En förskollärare menar att det är viktigt att kritiskt granska sitt eget arbete, både enskilt och i 

grupp, att titta på hur mycket barnen faktiskt får vara med och bestämma. Tre förskollärare 

lyfter även vikten att vara överens i arbetslaget, att man arbetar mot samma mål och använder 

samma strategier. Förutom arbetslaget nämns även förskolechefen som en viktig resurs i 

reflektionsarbetet, där denne kan komma med nya idéer eller in-puts.  

…men sen är det ju hela tiden en diskussion är det här medinflytande, får dom verkligen välja, 

eller tycker vi att dom får välja eller aa. Att... ja man måste ju hela tiden föra dialogen, är det på 

riktigt, eller är det vi som hittar på att dom får välja? (Chatrin) 

Vilka svårigheter upplever förskollärarna kring att alla barn ska ha inflytande i 

förskolan?  

Ramfaktorer 

Alla förskollärare konstaterar att personaltäthet är en faktor som kan påverka barnens möjlighet 

till inflytande negativt. Om avdelningen är drabbad av personalbrist uppger tre av förskollärarna 

att personalen då kan uppleva att de har kort om tid, och för att få dagen att flyta på görs saker 
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som normalt sett inte görs, exempelvis klä på barnen vid utgång, eller inte låta barnen välja lika 

fritt som vid full personalstyrka. 

 
…om man har kort om tid, liksom att det här, här kan du inte välja, nu måste vi gå ut snabbt. […] 

För det kan va kort om folk eller aa… såna saker. (Gunilla) 

  

…så om man går dit bak måste det alltid följa med en pedagog, och det är ju det… det är inte 

alltid det går att man går […] Och det är ju lite såhär logistikgrejer, hur mycket pedagoger vi har. 

(Chatrin) 

  

En förskollärare tar upp att barngrupperna är för stora idag. Förskolläraren säger att alla barn 

inte får den tid och uppmärksamhet som behövs för att möjliggöra för att alla barn ska ha 

inflytande i verksamheten. 

 
Som barngrupperna ser ut nu, nej. Det är.. Det är för stora barngrupper. (Alice) 

Rutiner  

Två förskollärare nämner rutiner som både möjligheter men även som hinder för barns 

inflytande. Tre förskollärare berättar att de har fasta mattider på avdelningen, vid dessa har 

barnen begränsat handlingsutrymme, men att inflytandet då handlar om exempelvis 

samtalsämne. En av förskollärarna menar att rutinsituationer kan vara bra lärotillfällen om de 

tas till vara. Dock menar förskolläraren att dessa situationer också kan hämma barns möjlighet 

till inflytande om pedagogerna inte tar till vara dessa situationer, utan bara gör.  

Det gäller bara att se det, å inte bara tänka: på med kläderna, ut! ”Schyh” så vi hinner göra vårat. 

Då tänker jag ba nää, det är en farlig fälla. Där har man varit många gånger. (Edwin) 

En förskollärare lyfter problematiken med att planera alltför mycket, att det hela tiden är en 

svårighet hur mycket man ska planera för dagen samt hur mycket barnen själva ska få 

bestämma.  

men ja... så det är ju hela tiden ett dilemma. Hur mycket planerar vi upp för dem och hur mycket 

får dom välja. (Chatrin)  

Se alla barn 

En annan svårighet som tre av förskollärarna belyser är svårigheten med att se alla barn. Många 

barn i barngruppen gör att det kan vara svårt att vara en närvarande pedagog som ser och hör 

det barnen säger och gör, och även att kunna se att alla barn har fått möjlighet till inflytande. 

En av pedagogerna menar svårigheten ligger i att alla barn inte kan få lika mycket inflytande 

hela tiden, och att olika barn också kräver eller vill ha olika mycket inflytande. Förskolläraren 

menar vidare att det gäller att hitta den balansen och själv känna att man har gjort så mycket 

man kan för att alla barn ska haft en möjlighet att påverka.  

Jag kan tycka att det kan vara svårt att veta vad alla vill […] helst när det är små. Och kanske få 

en utvärdering, eller liksom, har vi sett alla. Alltså eller hört av alla barn. Hur har precis det här 

barnet påverkat? Eller har haft inflytande. Ibland skulle man vilja ha en checklista på allting. Men 

det är inte alltid så. Nemen det kan jag... att man ser alla barn, det tycker jag är svårast. Veta att 

dom har blivit sedda. Eller… fått del av sitt inflytande. (Gunilla) 
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Jaa, det är ju att försöka… att vara närvarande överallt så man kan se och höra å.. för det är ju 

ganska många barn […] Aa, så att vi, ja ibland hinner man ju inte fysiskt med alla gånger, att alla 

ska få. (Edwin) 

Fröknarna bestämmer 

Ett problem som två av förskollärarna lyfter upp är att svårigheterna med att få barnen medvetna 

om sitt eget inflytande. De menar att även fast de försöker att poängtera barnens inflytande, 

stärka barnens idéer och berätta för barnen när deras förslag samt idéer har förverkligats, så när 

frågan kommer om vem som bestämmer på förskolan är svaret nästan alltid fröknarna. De säger 

vidare att det är svårt att veta hur man ska få barnen att känna delaktighet och att de ska känna 

att de har inflytande i verksamheten.    

Man försöker ju poängtera att… det här är ju någonting som ni har, eller vilket bra förslag du kom 

med, vad bra att du… jaa. Det här va ju någonting som ni, som den och den har sagt och… man 

försöker poängtera det, men det är jättesvårt. För frågar man barn vem som bestämmer på 

förskolan, då är det ju fröknarna. (Alice) 

vem bestämmer? Och då säger de ju oftast fröknarna och då... brukar du få välja vad du vill göra, 

eller brukar barnen få välja? Och ibland är det svårt för barn å se att man får välja. För dom tycker 

ju inte det, nää, det är dom vuxna som bestämmer. (Chatrin) 

Vilka barn kan göra sin röst hörd och hur?  

Barn som hörs och syns 

På frågan om vilka barn som kan göra sin röst hörd så påpekar samtliga av de intervjuade att 

barn som hörs och syns mest, och ser till att ta för sig, också är de som kan göra sin röst hörd 

och lättare får inflytande över situationer. De menar alla att detta är något att ha i åtanke i 

barngruppen och något som ständigt måste reflekteras kring, hur man som pedagog gör för att 

alla barn ska ha möjligheter till inflytande.  

Aaa det är ju, det är ju barn som hörs och syns. Dom tar ju mer.. inflytande. (Alice) 

Jamen det är väl.. dom som pratar mer och dom som.. alltså, dom som är mer utåtriktade, är det 

klart att det syns mer. Då måste man ju vara väldigt, som pedagog, att se dom barn som inte hörs 

och syns. Så att det inte bara är dom hära som kan tala för sig. (Gunilla) 

 …det är nog tyvärr så tror jag. Mm. Dom som är bra på att ta för sig å gör sin röst hörd och så... 

så det ser nog ut som livet i övrigt att, så är det. Och det vill man naturligtvis försöka... försöka 

fundera över och jobba för. (Chatrin) 

Två av förskollärarna berättar dock att det är viktig att vara medveten om att bara för att vissa 

barn hörs och syns mer inte nödvändigtvis betyder att dessa barn har mer inflytande över 

verksamheten än de andra. 

…tyvärr finns det ju alltid det, dom här som ser till att ta för sig. Men om man säger att dom har 

mer inflytande... kanske kan höras och synas, men vi försöker verkligen med att… att man ser till 

att dom som kanske tar för sig väldigt mycket också tänker på att dom behöver ge plats åt andra 

och lyssna på andra. (Edwin) 

En annan förskollärare menar att bara för att ett barn som tar stor plats i barngruppen, behöver 

det inte nödvändigtvis förmedla vad det egentligen upplever och tänker.  
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Och jag tror även dom här barnen som gör sin röst hörd, att man inte hinner sätta sig ner och prata 

ordentligt med dom. Egentligen skulle man ju vilja sitta och göra en barnintervju kanske en gång 

i månaden med alla barn. För att få veta vad dom tycker och tänker och hur dom... funderar och 

sånt där. (Alice) 

Status inom barngruppen 

Ett annat problem som tre av de intervjuade nämner är makt mellan barn, eller statusen i 

barngruppen. De menar att de barn som är bra på att föra sin talan och har hög status bland de 

andra barnen, också är de barn som får mest inflytande när pedagogerna inte själva är 

närvarande, som exempel nämner de den fria leken. En pedagog säger att en del barn kanske 

inte ens reflekterar över vad de själva vill utan att de alltid väljer att göra som kompisarna vill, 

eftersom barnet vet att det är bra att tycka eller göra samma sak som barnen med hög status. En 

annan pedagog tar upp problemet med att vissa barn med hög status ockuperar rum, vilket 

utestänger andra barn som kanske inte vågar sig dit, eller inte vågar göra sin röst hörd för att ta 

sig in i rummen. En av pedagogerna lyfter upp att det är viktigt att försöka stärka alla barn att 

våga säga sin åsikt. 

…men så är det, det ju alltid dom som… som kanske får mer inflytande. Men inte om vi vuxna... 

Dom gånger som vi vuxna är med, så ser då… då kan man ju om man säger ”styra ställa till” men 

sen om man säger fria leken, kanske ute på gården händer det ju att dom få kanske mer inflytande 

i leker och sånt där. (Edwin) 

Dom tar ju mer... barn som har hög status. Som andra barn... säger dom nånting så följer dom 

andra barnen med. Utan att egentligen reflektera över vad dom själva vill. Men man vet att... det 

är bra att tycka som hon eller han. (Alice) 

…att stärka barnen att våga stärka sin... sin mening. Att man… så att man vet att man respekteras 

för det man säger, att ingen hånskrattar åt en om man säger någonting eller att man ska vara rädd 

att nån ska flina bakom ryggen åt en om man säger fel saker. Det är väl sånt som kan ta ner en 

ganska fort, eller väldigt fort... (Alice) 

Tysta barn 

Förskollärarna menar att det finns barn som pedagoger bör vara extra observanta gentemot, de 

beskriver dem som tysta barn. Ett par förskollärare lyfter att det är möjligt att dessa barn inte 

alltid får samma utrymme i verksamheten, just för att dom inte hörs och syns lika mycket som 

somliga andra barn. 

Dom här barnen som.. som är tysta och.. dom, dom får ju tyvärr inte den tid och möjlighet som 

man.. som man skulle vilja. (Alice) 

 …jamen det är ju dom här tysta barnen som man liksom måste kanske vara mer observant på. 

(Gunilla) 

Två av förskollärarna säger att pedagoger bör möjliggöra för tysta barn att få utrymme vid 

exempelvis samling, och därmed hjälpa andra barn att släppa fram de tysta och vänta på sin tur. 

En förskollärare lyfter att den vill hjälpa barnen att se vinningen i att vi är olika. 

 Jag tänker… när man har samling och det är, det brister man säkert i hela tiden, men det är ju 

dom här som hörs och syns, eller dom här man måste dämpa som får mycket uppmärksamhet å 

dom här som... aa. Ni vet ju dom, tysta som sitter still, att man försöker komma håg att vända sig 

till dom, lika mycket. Att aa... dom också får göra sin röst hörd, å dom andra får vänta på sin tur 

också sådär. (Chatrin) 
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Dom som kanske är väldigt duktiga på att komma fram faktiskt förstår att det är helt okej att sitta 

tillbaka. Det är inget farligt, det är… en del kan bli väldigt frustrerade, men nä. Utan… Vi är 

olika. Och att dom ser vinningen å, vinningen i det. Å det positiva i olikheter. (Edwin) 

Analyserande diskussion  
Hur arbetar förskollärare för att möjliggöra barns inflytande i verksamheten?  

Förhållningssätt 

Alla förskollärare i studien bedömer att pedagogers förhållningssätt jämtemot barn och 

inställningen pedagoger hyser för barns inflytande styr barnen möjligheter att påverka sin 

situation på förskolan. De konstaterar att pedagoger måste vilja att barn ska vara delaktiga och 

se en vinning i att barn är med och bestämmer. Som Dahlberg, Moss och Pence (2014) påpekar 

finns det många sätt att se på barn och barndom, där pedagogers barnsyn kan påverka barns 

möjlighet att skapa sin identitet. Vi tycker oss se att alla de intervjuade har en gemensam syn 

på barndom som ett viktigt stadie i sig, att barnen är betydelsefulla just för att de är barn här 

och nu, samt att de tycker att det är viktigt att barn får besluta och delta utifrån sina egna 

förutsättningar. Vi utläser av deras ord att de upplever barn som kompetenta människor. Detta 

överensstämmer med att svensk förskola de senaste decennierna har inspirerats av filosofin från 

Reggio Emilia i Italien, vilket även lyfter barns inflytande på dagordningen eftersom det är en 

betydelsefull del i filosofin. En förskollärare påpekar att i ett arbetslag kan det förekomma olika 

förhållningssätt men att det då är viktigt att arbetslaget har gemensamt reflekterat kring barns 

inflytande så att alla överens hur man tänker och ska förhålla sig kring ämnet.  

Lyhördhet 

För att alla barn ska få ett reellt inflytande i verksamheten konstaterar förskollärarna att 

pedagoger måste vara lyhörda inför barnen. De menar att det handlar om att lyssna på vad 

barnen säger samt tolka deras kroppsspråk och se vad barnen gör. Arnér (2009) framhåller att 

pedagoger som uppmärksammar vad barn fängslas av, kan närma sig barns livsvärldar och 

införliva dessa i verksamheten. Att aktivt lyssna på barn och försöka tolka deras tillvaro, 

möjliggör för nya lösningar, förändringar eller nytt innehåll i verksamheten, enligt Johannesen 

och Sandvik (2008/2009). Även enligt oss är det av största vikt för barns inflytande att 

pedagoger är lyhörda, och att pedagoger är genuint intresserade av att se och lära känna barnen. 

Exempelvis för att göra en förändring i verksamheten utefter ett barn, vilket kan ge barnet reellt 

inflytande, krävs det att pedagoger vet vem barnet är just nu, vad intresserar det här barnet och 

hur lär just det här barnet sig bäst? Johannesen och Sandvik (2009/2009) iakttar dock att 

pedagoger önskan att tolka barn kan leda dem att tro att barn är transparanta och alltid bör vara 

tillgängliga att tolkas. Men vi frågar oss, har vi som vuxna rätt att alltid tolka barn, eller har 

även de rätt till ett privatliv, ett innersta som den själv bestämmer vem den vill välkomna dit? 

Enligt vår erfarenhet går det inte att lära känna en person fullt ut, för att man inte har sett 

personen på alla sätt den kan vara i alla situationer. Vi tycker inte heller att vi som vuxna bör 

utnyttja vår makt och kräva det innersta av ett barn, eller att alltid ha tillgång till barnets väsen, 

om det inte erbjuder oss det.  

Två av förskollärarna berättar att de utför barnintervjuer. De efterfrågar då barnens känslor, 

upplevelser och åsikter. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) betonar att barns perspektiv, 

där det berörda barnet själv har fått delge sina uppfattningar och att dessa tagits på allvar, är en 

förutsättning för barns inflytande i förskolan. Vi anser att barnintervjuer är ett effektivt sätt för 
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pedagoger att få återkoppling från barn om deras liv och tankar om verksamheten. Vi tänker 

dock att risken finns att barnet svarar som den tror att pedagogen vill, eller att det kan vara svårt 

för barnet att veta vilka möjliga svarsalternativ som finns. Om pedagogen ställer otydliga eller 

för öppna frågor tänker vi att den frågeställning pedagogen var ute efter kanske inte besvaras. 

Ett par förskollärare berör att de vill vara pedagoger som säger ja när barn kommer med initiativ. 

De pekar på vikten av att tänka till en extra gång innan initiativet besvaras, så att ett nej inte 

kommer per automatik, vilket det annars oreflekterat kan bli. Westlund (2011) menar att ett sätt 

att bejaka barn är genom att uppmuntra barninitierade förslag och idéer. Vi tänker att tanken är 

positiv, och att det oftast är bättre att säga ja en gång för mycket, än nej. Pedagoger bör fråga 

sig, för vems skull säger jag nej; är det stök jag vill undvika eller föreligger det exempelvis en 

säkerhetsrisk om jag säger ja? Vi misstänker att om en pedagog är stressad, eller är i en stressig 

situation, ligger det närmare till hands för den vuxne att avvisa barns initiativ. Vi vill hävda att 

i dessa situationer är det extra viktigt för pedagogen att reflektera över sina beslut.  

Reflektion  

Tre av förskollärarna understryker att reflektion i arbetslaget är en viktig faktor för att 

möjliggöra alla barns inflytande i verksamheten. De menar att ständig diskussion bör föras kring 

hur verksamheten möjliggör för barns inflytande och att det är viktigt att man diskuterar 

strategier och arbetar mot samma mål. Två förskollärare berättar att förskolechefen kan vara en 

viktig resurs i reflektionen, då förskolechefen kan komma med nya idéer kring arbetet med 

barns inflytande. Arnér och Sollerman (2013) påtalar att en förskolechef kan bidra genom att 

uppmuntra arbetslaget att inhämta ny kunskap vilket kan leda till nya sätt att arbeta eller sätt att 

reflektera som kan ge nya insikter om den egna verksamheten. Arnér (2009) skriver att tid för 

reflektion i arbetslaget kring normer och föreställningar är en förutsättning för barns inflytande. 

Pedagoger måste vara mottagliga för barns initiativ för att barn ska ha möjlighet för ett reellt 

inflytande i förskolan. Elvstrand (2006) påpekar att den väletablerade diskursen att barn är ”för 

små” osynliggör barns kompetenser. Vi tänker att reflektion kan hjälpa pedagoger att urskilja 

vilken barnsyn som pedagogerna bär på för i nästa steg kunna problematisera vad denna ger för 

konsekvenser i praktiken och hur pedagogen kan utmana sig själv vidare. En förskollärare 

bedömer att de är viktigt att kritiskt granska sitt egna arbete. Vi vill argumentera för att om ett 

samtal benämns som reflektion, men sker utan att vara utvecklande, där tid endast används till 

att konstatera saker och ting utan att något problematiseras, är det inte reflektion. Att vända och 

vrida på ämnen, förhållningssätt, arbetssätt, diskurser, etc. är av största vikt för att reflektion 

och utveckling ska ske. Vi tänker att det kan vara bra att dra ämnen till sin spets, att ställa 

problematiserade frågor (exempelvis varför, hur, för vem) för att möjliggöra nya infallsvinklar 

och åsikter eller för att konkretisera och argumentera varför man tycker som man gör. 

Miljö 

Alla utom en förskollärare lyfter miljön som en av de viktigaste faktorerna för att barn ska 

kunna ha inflytande över sin egen dag på förskolan. De menar att om miljön är utformad efter 

barnens intressen ökar barnens möjlighet till inflytande. Förskollärarna lyfter att saker ska 

finnas tillgängliga för barn att använda, de ska inte behöva be om tillåtelse eller hjälp för att få 

tillgång till material. De understryker att miljön bör vara tydlig, att barnen vet vilka sorts 

aktiviteter som uppmuntras i de olika rummen samt vilka regler de måste förhålla sig till. 

Westlund (2011) betonar även hon att det är viktigt för barns inflytande att miljön är 

iordningställd för att främja barns egna initiativ. Hon menar att pedagoger bör skapa 
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handlingsutrymme för barnen genom miljön, där barn inte behöver fråga om lov eller vad som 

är tillåtet. Vi tycker också att miljön verkar vara av största vikt för alla barns inflytande. Genom 

att material finns tillgängligt ges barnen mer oberoende. De kan bejaka sina initiativ och idéer 

utan vuxnas inblandning. Barnen behöver inte vänta på att en pedagog har tid eller möjlighet 

att vara till assistans för dem att nå saker eller sanktionera deras lek idé. Det tänker vi främjar 

deras självständighet och inflytande på förskolan. Om miljön utgår från barnens intresse, 

förutsättningar och behov tror vi det kan bidra till barns upplevelse av att förskolan är till för 

dem, att det är roligt att vistas där, vilket i sin tur kan främja barns lärande. 

Tre av förskollärarna arbetar i åldershomogena grupper, det vill säga att barngruppen på 

avdelningen är åldersnära. En arbetar med 1-2 åringar, en med 3-5 åringar och en med 4-5 

åringar. En av förskollärarna berättar att den tidigare arbetade med åldersheterogena grupper 

och den argumenterade starkt för att de skulle behållas, men att förskolläraren nu är 

konverterad. Den anser sig se mycket vinning med åldershomogena barngrupper. Några av 

fördelarna förskollärarna nämner är att miljö och material kan anpassas efter åldersgruppen på 

avdelningen, vilket möjliggör att barnen enklare kan förverkliga sina idéer och önskningar då 

materialet finns tillgängligt samt att pedagogerna kan planera hela dagen efter deras behov. Allt 

detta menar dom är positivt för barns inflytande. 

Alla förskollärarna påpekar att barnen bör känna trygghet i miljön, som en förutsättning för att 

våga delge sina åsikter och tankar. Att barnen känner att de är accepterade, blir lyssnade på, 

respekterade för sina åsikter och att barnen känner sig som en del av gemenskapen. En av 

förskollärarna lyfter trygghetsvandringar som ett bra sätt för barnen att berätta och visa vad de 

tycker om miljön, där både åsikter och känslor kan komma fram. Förskolläraren menar att detta 

är ett bra sätt att få en förståelse för hur barnen tänker och känner kring förskolans miljö. Vi 

tänker att den fysiska och sociala miljön tillsammans bidrar till barns trygghet på förskolan. Vi 

tror att om barn har en förståelse för den fysiska miljön och om det sociala samspelet på 

förskolan är uppmuntrande och accepterande bäddar det för att barn vågar uttrycka sin mening 

och vågar ta initiativ, något som är en viktig del för barns inflytande. En förutsättning för den 

fysiska och sociala miljön är att pedagogerna är lyhörda och har ett förhållningssätt där man 

värdesätter barn och deras åsikter. Trygghetsvandringar tänker vi är ett sätt för pedagoger dels 

att lära sig mer om barnens uppfattningar samt att påvisa för barnen att man är intresserad av 

deras åsikter.  

Vilka svårigheter upplever förskollärarna kring att alla barn ska ha inflytande i 

förskolan?  

Det ligger på pedagogerna 

Förskollärarna fastslår att det är pedagoger som skapar förutsättningar för att barnen ska få 

möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten. Johannesen och Sandvik (2008/2009) 

betonar att pedagoger måste våga släppa på kontrollen. Som Arnér (2009) poängterar ges barn 

små möjligheter att driva igenom egna initiativ i en kontrollerad verksamhet styrd av regler, för 

pedagogernas främsta roll blir då att se till att reglerna efterföljs. En förskollärare berättar att 

de har få, men tydliga regler. Att endast ha ett fåtal tydliga regler, som alla berörda är överens 

om, tänker vi öppnar upp för barns initiativ och deras inflytande över dagen, då de vet var 

gränserna går, och har en förståelse om varför. Barnen kan därför starta upp aktiviteter och 

iscensätta idéer utan att be om tillåtelse eller godkännande av en pedagog. Vi tänker att detta 
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även underlättar för pedagogerna, för likasom barnen, vet pedagogerna hur de ska förhålla sig 

i barngruppen och miljön.  

Ett dilemma som en förskollärare tar upp, och som vi också vill problematisera, är hur mycket 

pedagoger ska planera verksamheten jämtemot hur mycket barnen själva ska bestämma över 

dagens innehåll. Inflytande och delaktighet är centrala begrepp i förskolan läroplan, men likaså 

är exempelvis lärande det. Pedagoger måste bygga verksamheten utifrån läroplanens alla mål. 

Det finns 26 strävansmål, om vitt skilda ämnen, som pedagoger är ålagda att erbjuda barnen 

kunskap om. Vi tror att dessa strävansmål inte nödvändigtvis måste kollidera med barns 

inflytande, utan om hänsyn tas till den aktuella barngruppen kan de mötas. Pedagoger kan 

planera utifrån barnens intressen, erfarenheter och förutsättningar för att indirekt ge barnen 

inflytande över aktiviteten, likaså kan de efterfråga barnens perspektiv, exempelvis att fråga 

vad de vill göra på gymnastiken, eller låta barnen välja inom ramen för strävansmålet, 

exempelvis åka till biblioteket där barnen får välja vilka böcker de vill ha på avdelningen. Vi 

tänker att pedagogen alltid bör fråga sig; varför gör jag den här aktiviteten, för vem gör jag den 

här aktiviteten och hur planerar jag så den passar de berörda? Arnér och Sollerman (2013) 

belyser att om barn får möjlighet att medverka i planeringen öppnar det upp för att syftet med 

aktiviteten blir mer meningsfull för barnen. De lyfter dock en rädsla hos pedagoger för att deras 

arbetssituation skulle bli alltför komplex om hänsyn togs till alla barn. Denna rädsla har vi 

förståelse för då det krävs lyhördhet och tid för pedagogerna att uppmärksamma varje barn och 

reflektera över vad pedagogen ser och hör. Men vi tror att det är process där den inledande fasen 

är mest krävande, att pedagoger tillsammans i arbetslaget måste föra en ständig diskussion om 

arbetssättet, och att det blir enklare när arbetslaget har hittat sitt sätt att planera efter och för 

barngruppen.  

Ramfaktorer 

Alla förskollärare konstaterar att hur många barn det går per personal är en faktor som kan 

påverka barns inflytande. Detta är en faktor som pedagoger har lite eller inget inflytande över. 

Tre av fyra förskollärare kopplar ihop det med sjuk personal, medan en beskriver att det är för 

stora barngrupper, och därmed alltid är för låg personaltäthet om hela barngruppen är 

närvarande. Problematiken med personaltäthet beskrivs i Westlund (2011). Hon fann att barns 

möjlighet till inflytande minskar när personaltätheten minskar. Fokus ligger då på att få dagen 

att flyta på utan större incidenter. Hon fann även att om pedagoger upplever brist på tid och 

resurser styrs verksamheten ofta av regler och rutiner. En stressig miljö menar Johannesen och 

Sandvik (2008/2009) kan leda till att pedagoger inte hinner ta emot det barnen förmedlar. Vi 

tror att om pedagoger upplever personalbrist leder det lätt till stress, för de känner att de inte 

hinner övervaka allt som händer på avdelningen. Detta misstänker vi kan leda till att 

pedagogerna inte heller närvarar psykiskt eftersom deras första prioritet blir att kontrollera att 

barnen inte utsätts för fara. Vi tänker att det då blir lättare att kontrollera situationen genom att 

neka barnens initiativ och aktiviteter där pedagogen vill att en vuxen ska närvara men själv inte 

har möjlighet, exempelvis gå till ett rörelserum eller använda limpistol. Kortare perioder av 

stress behöver inte leda till att barns inflytande blir lidande, men en längre period kan leda till 

att kontroll och rutiner invävs i kulturen på förskolan, där barn och vuxna åtskiljs för att 

pedagogen inte upplever sig ha tid att medverka i barnens aktiviteter. Denna delningen kan i 

sin tur leda till att pedagogerna inte uppfattar barns tankar och intressen och deras inflytande 

blir lidande. Något vi tror kan underlätta vid stressiga situationer är att personal, och även barn, 

gemensamt har reflekterat över förhållningssätt, regler och rutiner. Detta kan ge en god grund 



27 
 

att stå på i stressiga situationer, dels för att barn och vuxna vet vad som förväntas av dem, dels 

för att gemensam reflektion kan leda till ett öppet klimat där ömsesidig förståelse finns.  

Att se alla barn 

Ett par av förskollärarna menar att en svårighet för barns inflytande är pedagogers möjlighet att 

se alla barn i barngruppen. Många barn i barngruppen gör att det kan vara problematiskt att vara 

en närvarande pedagog. De uttrycker att det inte går för de vuxna att befinna sig fysiskt nära 

alla barn hela tiden. Som vi har lyft påtalar Westlund (2011) om barntätheten är hög per pedagog 

riskerar barns inflytande i förskolan att minska. Detta har vi förståelse för, eftersom det är 

fysiskt omöjligt att befinna sig på två platser samtidigt. En förskollärare lyfter att de försöker 

möjliggöra att vara närvarande för barn genom att ha öppna dörrar på avdelningen, för att 

pedagogerna ska kunna höra och lättare se vad som sker i de olika rummen utan att störa barnen 

i deras aktiviteter. Vi tror även att det hjälper om pedagogerna är utspridda i olika rum samt att 

miljön är arrangerad så att den underlättar för pedagogerna att ha en överblick över utrymmena, 

men att ha i åtanke att det bör finnas utrymmen där barn kan uppleva känslan att inte vara 

övervakad, exempelvis att utrymme finns för kojbygge. 

En annan svårighet som en förskollärare uppger är att alla barn inte kan få lika mycket 

inflytande hela tiden samt att olika barn vill ha olika mycket inflytande. Förskolläraren menar 

dock att det är viktigt att försöka hitta en balans mellan dessa faktorer, och att pedagogen känner 

att den har gjort sitt bästa för att möjliggöra inflytande för alla barn. Även vi tror att det kan 

vara så, att barn har olika behov och intresse av inflytande i förskolan. Personlighetsdrag och 

ålder är något vi tänker kan påverka. Harts delaktighetsstege (Elvstrand, 2006) visar att barns 

delaktighet kan ses i många steg och Hart argumenterar för att barn inte alltid behöver befinna 

sig i det översta steget, utan att uppgiftens karaktär och barnens förmågor är aspekter som kan 

vägas in. Vi tänker att det är viktigt att pedagogen känner barnen, och är lyhörd inför vad som 

är angeläget för dem att ha inflytande över. Vi upplever att alla barn inte kan ha inflytande i 

alla frågor, utan ibland måste beslut fattas utifrån vad som passar flest individer i gruppen. Hart 

menar på att delaktighet och inflytande kan handla om att bli informerade om varför ett beslut 

tagits även om det finns lite möjlighet att påverka det beslutade. Ibland tror vi att det är 

nödvändigt att fatta beslut även om vissa individer är emot det, för det ligger i majoritetens 

intresse. 

Fröknarna bestämmer      

En problematik som två av förskollärarna lyfter är svårigheten med att få barnen medvetna om 

sitt eget inflytande i förskolans verksamhet. De uppger att när de tillfrågar barnen vem som 

bestämmer på förskolan, ges svaret fröknarna. Förskollärarna pekar ut svårigheten med att 

synliggöra för barnen att deras tankar, göranden och känslor förändrar verksamheten. De menar 

att de försöker få barnen medvetna om sitt inflytande genom att stärka deras idéer, poängtera 

när de fått inflytande och berätta när deras idéer samt förslag gått igenom. Vi tänker att det är 

positivt att förskollärarna försöker medvetengöra barnen att de kan ha inflytande i förskolan. 

För att kunna förändra något krävs förståelsen att du har möjlighet att göra det, och ett första 

steg till detta torde vara att påtala och visa för barnen deras inflytande i verksamheten.  

Vi tror även att det är viktigt att pedagoger reflekterar över sin maktposition som vuxen på 

förskolan. Vuxna har det övergripande ansvaret på förskolan, exempelvis måste de ansvara för 

säkerheten, att alla barn får sina behov tillgodosedda och att alla barn ges möjlighet att lära. De 
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har även ansvaret för beslut som fattas i verksamheten och rätten att neka barns initiativ. Om 

ett barns initiativ som godkänts av en pedagog får oönskade konsekvenser, ligger ansvaret inte 

på barnet, utan på pedagogen. Makten och ansvaret ligger alltid hos pedagogen. Därför funderar 

vi om det kan vara så att de ämnen som tilldelas barn att ha inflytande över medvetet eller 

omedvetet väljs ut av pedagoger för att inte riskera att försätta dem i obekväma situationer. 

Arnér och Tellgren (2008) påvisar att barn får ansvara över situationer som har mindre 

betydelse för vuxna. Kan detta vara en del i att barn svarar att fröknarna bestämmer, för ämnena 

som de ges inflytande över är av ringa betydelse sett i det stora. Vi tänker därför att det kan 

vara intressant som pedagog att fråga sig, över vad och hur mycket ges barnen möjlighet till 

inflytande? Och är det möjligt att en annan del av svaret ”fröknarna bestämmer” härstammar 

från att barnen ges inflytande över fel saker, sett ur barnens perspektiv. En förskollärare i 

studien frågar sig om barnen svar kan komma ifrån att dom är så lite delaktiga. Vi tänker att det 

vore intressant att fråga barn vad de har inflytande över och vad de skulle vilja kunna påverka. 

Vilka barn kan göra sin röst hörd och hur?  

Johannesen och Sandvik (2008/2009) lyfter frågan om pedagoger uppmärksammar de barn som 

hörs och syns mycket därför att det är lättare att höra dessa barnen. När förskollärarna 

tillfrågades om det finns barn som har mer inflytande än andra svarade samtliga jakande, de 

uttrycker sig lite olika men kärnan i deras svar är de barn som ser till att ta för sig, de som hörs 

och syns mycket. Samtliga förskollärare ser en problematik i detta och anser sig arbeta för att 

även lyssna in och uppmärksamma de andra barnen i barngruppen.  

Två förskollärare belyser dock att det inte nödvändigtvis ger mer inflytande att leva om mycket, 

även om de kan leda till mer uppmärksamhet från pedagogerna. Vi tänker att denna 

uppmärksamhet inte behöver leda till något positivt för barnet, utan att det kanske snarare kan 

leda till tillsägelser och restriktioner, eller i värsta fall att deras åsikter ignoreras och deras 

inflytande begränsas.  

En problematik som både litteraturen och tre av förskollärarna lyfter är makt mellan barn, eller 

status i barngruppen. Westlund (2011) påtalar att detta fenomen ses som någonting negativt av 

pedagogerna då de ser en vinning i att barn övar på att ta egna beslut, litar på sina egna idéer 

samt bygger en inre tro på sig själv. En förskollärare bekräftar att barn ibland inte reflekterar 

över vad de vill utan följer de barn som besitter status, eftersom de vet att det är bra att tycka 

som han eller hon. Detta kan vara för att få tillgång till gemenskap eller fysiska utrymmen. En 

förskollärare menar att denna problematik är som störst när pedagoger inte är närvarande för 

att de då inte hör och kan hjälpa till att stötta i beslutfattande. Vi tänker att denna problematik 

är utbredd och att som pedagog måste man vara medveten och reflektera över den sociala 

strukturen i barngruppen. Som Westlund (2011) lyfter är makt alltid närvarande i mänskliga 

relationer och därför menar vi att man som pedagog både bör stötta de barn som hamnar i 

skymundan och hjälpa den informella ledaren att vara en god ledare.  

Den grupp barn som förskollärarna menar att pedagoger bör vara extra uppmärksamma mot 

benämner de som tysta barn. Johannesen och Sandvik (2008/2009) poängterar att barn som inte 

utmärker sig och gör det som förväntas av dem lätt förbises av pedagoger. En av förskollärarna 

berättar att den försöker komma ihåg att vända uppmärksamheten mot dessa barn, vid 

exempelvis samling. Vi tänker att detta är ett sätt för pedagogen att stärka barnet, genom att 

vända den gemensamma uppmärksamheten mot barnet som annars i situationen kanske inte 

hade tagit något utrymme alls. Här anser vi dock att pedagogen måste vara finkänslig för att 
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inte påtvinga barnet att uppge en åsikt där den inte har en, kräva ett större engagemang som den 

inte vill ge, eller kräva ett svar som barnet inte har. Om barnet känner sig delaktig, trots att de 

i pedagogens ögon inte är det, måste den vuxna backa och låta barnet själv få bestämma över 

sin grad av delaktighet. Vi tycker det är viktigt att stärka barn i att våga ta plats, men att detta 

ska ske på barnets villkor och att den vuxne måste möta barnet där det är och arbeta från de 

utgångspunkterna. Ett sätt kan vara att skapa en situation där barnet känner sig kunnigt och är 

intresserad av ämnet, och att däri lyfta barnet för andra barn. Vi tror att om dessa ”tysta barn” 

tvingas att yttra sig i större grupper, eller om ett ämne de känner osäkerhet kring, kan det 

upplevas otäckt för barnet och i förlängningen ge motsatt effekt från pedagogerna intentioner.  

Slutsatser  
Syftet med vår studie är att utveckla kunskap om hur förskollärare arbetar för att möjliggöra att 

alla barn får inflytande i verksamheten. Här nedan följer det slutsatser vi kunnat utläsa av 

studien.   

Alla förskollärare lyfter en ganska samlad bild över vilka förutsättningar som behövs för att 

möjliggöra att alla barn får inflytande i verksamheten. Pedagogernas förhållningssätt och 

lyhördhet poängterar alla medverkande förskollärare, och 75% betonar också reflektion och 

miljö. Dessa förutsättningar för barns inflytande redovisar även litteraturen.  

Svårigheterna skiljer sig desto mer mellan de medverkande. Alla förskollärarna konstaterar att 

personaltäthet är en viktig faktor för barns inflytande, och om den är låg kan det försvåra barns 

möjlighet till inflytande i verksamheten. Två nämner att om pedagoger oreflekterat genomför 

vardagsrutiner, kan det hämma barns inflytande. En lyfter ett dilemma, hur mycket pedagoger 

ska planera upp och hur mycket barnen ska bestämma själva under dagen. Tre belyser 

svårigheten med att se alla barn, två menar att det är svårt att vara fysiskt närvarande överallt, 

och den andra poängterar svårigheten med att veta om man verkligen ha sett och hört alla barn, 

att veta vad de vill, och därmed möjliggöra alla barns inflytande och identifiera om alla barn 

haft det. Ett par av förskollärarna iakttar att det är svårt att synliggöra för de berörda barnen 

deras inflytande i förskolan.  

Vi tänker att en av anledningarna till varför svårigheterna skiljer sig åt mellan de intervjuade 

kan bero på vilken ålder som finns i barngruppen de arbetar i. Det kan vara så att alla barns 

inflytande i förskolan är lättare att arbeta med om barnen kan förmedla sina tankar och känslor 

verbalt. Eftersom yngre barn ofta har en lägre verbal förmåga, behöver nog pedagogerna i högre 

utsträckning tolka barnens göranden än med verbala barn, vilket resulterar i ett annat arbetssätt 

anpassat efter de yngre barnen. En annan anledning till varför svaren skiljer sig åt är att vi 

misstänker att de olika förskollärarna har kommit olika långt i arbetet med barns inflytande. 

Två av förskolorna har en uttalad Reggio Emilia-inriktning, vilket vi tror är en bidragande 

faktor till varför de reflekterat mycket kring barns inflytande.  

Alla förskollärare i studien påpekar att de barn som ser till att ta för sig, som hörs och syns mest 

i barngruppen, lättare kan göra sin röst hörd och att det kan möjliggöra att de får mer inflytande 

i verksamheten. En problematik som tre förskollärare lyfter är status mellan barn, att barn med 

hög status lättare driver igenom sina initiativ i barngrupp, i exempelvis i den fria leken. Eller 

att somliga barn inte utgår från sig själv vid beslutsfattande, utan vad barn med hög status säger. 

Samtliga förskollärare påpekar att det finns barn som pedagoger bör vara extra vaksamma mot 

för att möjliggöra alla barns inflytande, de beskriver dem som tysta barn. Ett par förskollärare 
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beskriver att det är möjligt att dessa barn inte får samma utrymme i verksamheten, för de inte 

aktivt begär lika mycket som somliga andra barn.  

Den bild som framkommer av vår studie är att det verkar som att barn som hörs och syns mycket 

överlag har lättare att få inflytande i förskolan, men att pedagogerna är medvetna om 

problematiken och arbetar aktivt på olika sätt för att möjliggöra att alla barn får ett reellt 

inflytande i verksamheten. ”Stora ögon, stora öron” sa en av förskollärarna, dessa ord fastnade 

hos oss. Bildligt är stora ögon, stora öron en viktig förutsättning för alla barn möjlighet till 

inflytande i förskolans verksamhet.    

Överlag har arbetet med denna studie förflutit som planerat, men vissa svårigheter uppstod när 

vi försökte finna lämpliga intervjupersoner. Detta kan exempelvis ha berott på att förskolorna 

vi kontaktade hade personalbrist, att dom redan hade andra åtaganden, personalbyte eller att 

vårat syfte och frågeställningar kan ha upplevts problematiska att svara på, vilket kan ha lett till 

att förskolor valde att inte delta.   

Vidare forskning 

Vårat arbete med denna studie har lämnat oss med två nya större funderingar, vilka vi anser 

hade varit intressanta att forska vidare om. I denna studie föll det sig så att tre fjärdedelar av 

förskolorna arbetade med ålderhomogena grupper. Denna slump visade för oss att det verkar 

vara till gagn för barns inflytande i förskolan. Vidare forskning inom detta område hade varit 

spännande att ta del av, för att verifiera eller förkasta denna tes. En annan intressant infallsvinkel 

hade varit att göra en liknande studie som denna, men att undersöka alla barns inflytande utifrån 

barns perspektiv, genom barnintervjuer och eventuellt observationer.  
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Bilaga 1 

Examensarbete om alla barns inflytande i förskolans verksamhet 

 

Tack för att Ni väljer att medverka i vår kvalitativa intervjustudie. Intervjuerna kommer utgöra 

grunden för resultatet i vår kandidatuppsats. Utan Er vore således vår studie ej möjlig. Vi som 

gör studien heter Caroline och Caroline och läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid  

UmeåUUniversitet.  

 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur förskollärare anser sig arbete för att 

möjliggöra att alla barn får inflytande i verksamheten. 

 

Vi anser att demokrati är grunden för vårt samhälle, och att värdena som demokratin 

representerar är viktiga att poängtera. Utöver det lyfter förskolans läroplan fram att ett 

demokratiskt förhållningssätt skall prägla förskolans verksamhet. Vi är därför nyfikna på hur 

arbetet med dessa pedagogiska frågor kan te sig i förskolans verksamhet. Intervjufrågorna 

kommer beröra era erfarenheter kring barns inflytande i förskolan, och vad ni anser är viktiga 

faktorer för att alla barn ska få möjlighet att göra sin röst hörd.    

 

Här nedan följer information som vi vill att Ni ska ta del av: 

I examensarbetet kommer varken ni, er arbetsplats eller någon ni nämner kunna identifieras av 

utomstående. Inga riktiga namn på personer eller platser kommer att antecknas, lagras, 

överrapporteras eller publiceras. Ert deltagande i studien är frivillig och ni kan när som helst, 

utan att uppge anledning, välja att avbryta er medverkan i studien utan några negativa följder 

för er.  

Ljudupptagning kommer att ske under intervjun. Dessa ljudfiler kommer att transkriberas, för 

att sedan förstöras. Ingen utomstående kommer att få ta del av detta material. Materialet 

kommer endast att nyttjas i vårt examensarbete, det kommer ej att överlåtas för kommersiellt 

bruk eller icke-vetenskapliga syften. 

 

Ni kan när som helst kontakta oss för frågor, funderingar eller för att avbryta er medverkan. 

Caroline Grysell  Caroline Lundgren 

Caroline.isaksson89@gmail.com calu0419@gmail.com 

   

Handledare Urban Karlsson 

Institutionen för socialt arbete 

Urban.karlsson@umu.se  
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

 Berätta om din bakgrund som förskollärare? Hur länge arbetat? När examen? 

Fortbildning? Olika arbetsplatser?  

 

 Vad innebär begreppet inflytande för dig? 

 

 Vad innebär begreppet delaktighet för dig?   

 

 Vilka faktorer tycker du har störst betydelse när det gäller att alla barn ska ha 

inflytande över verksamheten?  

 

 Finns det barns som har mer inflytande än andra?  

 

 Anser du att alla barn har lika möjlighet att göra sin röst hörd, gällande inflytande i 

verksamheten?  

 

 Hur har barnen möjlighet att göra sin röst hörd? Få inflytande? 

 

 Hur anser du dig arbeta för att möjliggöra att alla barn har inflytande över 

verksamheten?  

 

 Vilka erfarenheter har du av barns inflytande över verksamheten?  

o Berätta om någon gång du upplever att ett barn har haft inflytande? 

o När anser du att barnen har möjlighet till inflytande? I vilka situationer? Tid på 

dygnet? (större/minde möjlighet?)  

 

 På vilket sätt kan pedagogers förhållningssätt gynna alla barns inflytande över 

verksamheten?  

 

 På vilket sätt kan pedagogers förhållningssätt missgynna alla barns inflytande över 

verksamheten?  

 

 Hur arbetar du för att synliggöra för barnen deras inflytande över verksamheten?  

 

 Vad ser du för svårigheter med att alla barn ska få ha inflytande? 

 

 

 

 


